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Aan de andere kant stijgen de kosten van de AVU weer door aanbesteding van de 
verwerkingscontracten van restafval, grof huishoudelijk afval en gft. De totale kosten 
van brandbaar afval stijgen van €89,23 per ton in 2020 naar €153,78 per ton in 
2021. Dit is toegelicht in de raadsnotitie verwerkingscontracten 2021 van de AVU.

Vanaf 1 april 2020 zijn er nieuwe uitvoeringsafspraken in het kader van de 
Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029. Dit betekent dat de gemeente vanaf die 
datum alleen nog verantwoordelijk is voor de inzameling van PMD en niet meer voor de 
sortering en vermarkting. Daardoor zijn de verwerkingskosten voor PMD uit de 
begroting van de AVU verdwenen. De opbrengsten van PMD worden daardoor ook lager. 
We krijgen alleen nog een vergoeding op basis van de ingezamelde hoeveelheid PMD en 
niet meer op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde gerecycelde hoeveelheid PMD. 
Dit laatste was erg ingewikkeld en leverde veel financiele risico's op voor de gemeente. 
Het systeem is een stuk eenvoudiger geworden.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is tijdens de vergadering van het AB op 1 
juli jl. besloten dat het invoeren van een apart tarief voor het grof huishoudelijk afval 
weliswaar een reeler beeld van de kosten geeft, maar gezien het effect op de begroting 
nog niet wordt doorgevoerd in de begroting van 2021. In de begroting van 2022 wordt 
deze aangepaste berekeningssystematiek van de kosten wel doorgevoerd. In dat kader 
wordt u daarover nader geinformeerd.

Zienswijzen
Derhalve is vanuit de gemeente Woudenberg de volgende zienswijze ingediend: 
Het coilege wil benadrukken dat de gemeente Woudenberg te maken heeft met een 
bezuinigingsopgave. Daardoor zijn de ontwikkelingen op het gebied van het extra 
personeei bij de AVU lastig, echter gezien de snei veranderende ontwikkelingen wei 
begrijpelijk. Wij roepen u op om hier waar mogelijk te zoeken naar 
besparingsmogelijkheden.

De AVU is samen met ROVA en Circulus-Berkel Cirkelwaarde gestart om meer kennis te 
vergaren over diverse afvalthema's en de route naar circulair te versnellen. Echter de 
AVU heeft momenteel te weinig capaciteit om als volwaardige partner te kunnen 
deelnemen. Daarom is er in de begroting extra geld opgenomen voor twee extra 
medewerkers.
Echter in Woudenberg moeten we over alle gemeenschappelijke regelingen €10.000 
bezuinigen.

Inleiding
Op 12 februari 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van AVU de ontwerp-begroting 2021 
aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De raden zijn vervolgens in 
de gelegenheid gesteld om voor 26 mei 2020 zienswijzen in te dienen. Ook de gemeente 
Woudenberg heeft een zienswijze ingediend.
Met inachtneming van de zienswijzen is op 1 juli 2020 de begroting 2021 door het AB 
van AVU vastgesteld.

Samenvatting
Uitgangspunten voor de AVU begroting 2021
Voor de opstelling van de begroting 2021 heeft de AVU de afvalhoeveelheden voor 
huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft zoals die door de gemeente 
zijn opgegeven in 2018 gebruikt. Hierbij is wel gekeken of deze hoeveelheden in lijn 
liggen met de geregistreerde gegevens in 2019. Voor glas en papier zijn de 
hoeveelheden van 2019 als uitgangspunt genomen.
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Financiele consequenties van concept beg roti ng naar begroting 2021
In de begroting 2021 is, vanwege het instorten van de papiermarkt medio 2019, de 
opbrengst voor papier wat naar beneden bijgesteld. Deze bedraagt voor de gemeente 
Woudenberg €28.230, terwiji in de concept begroting nog een bedrag van €39.735 
stond voor papier. Een bijstelling dus van €11.505.

Verder zijn er geen financiele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de concept 
begroting 2021. Dit betekent dat de AVU begroting 2021 voor Woudenberg uitkomt op 
een totaalbedrag van €296.369.
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